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BARN OG UNGES ARENAER FOR FRILUFTSLIV I ENDRING
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TO PROSJEKTER

• Naturen skal i større grad brukes som 
læringsarena og aktivitetsområde for 
barn og unge.
(St.meld. Friluftsliv)

• Forankret i handlingsplanene for 
friluftsliv 2018 

• To prosjekter organisert med 
rådgivende grupper/arbeidsgrupper og 
styringsgrupper



Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid

- Karlegging av omfang av 
friluftsaktiviteter

- Hvilke faktorer bidrar til suksess

- Forskning fra Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) 

- Grunnleggende 
Friluftslivsferdigheter

Foto: Ishavskysten Friluftsråd



Hva er omfanget av friluftsaktiviteter for barn og 
unge i ferie og fritid?

Resultater fra NINA rapport 1801.  

- Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 
er høy, men avtar med alder. 92% 
deltakelse for 6-12 åringer til 40% 
deltakelse blant 16-19 åringer.

- Omtrent 10% av barn og unge er 
medlem i en friluftsorganisasjon. Det er 
høyest deltakelse blant de yngste (6-12 
år) 

- Deltakelse i organisert friluftsliv er lavere 
enn i deltakelse i andre organiserte 
aktiviteter som idrett og kultur

Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA 
Rapport 1801. Norsk institutt for naturforskning.https://brage.nina.no/nina-
xmlui/handle/11250/2652475

Foto: Fjordane Friluftsråd

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652475


Anbefalinger fra FLs omfangsrapport

1. Det er viktig at det opprettholdes 
desentraliserte friluftslivstilbud over 
hele landet. 

2. Det er viktig at et  bredt friluftstilbud 
opprettholdes

3. Det bør arbeides for at flere barn og 
unge blir medlem i en 
friluftslivsorganisasjon

4. Manglende kunnskap om barn og 
unge med ulike utfordringer får 
muligheten til å utøve friluftsliv på lik 
linje som andre barn

Hentet fra: FL Rapport, Omfang av friluftsaktiviteter for barn og unge. Foto: Salten Friluftsråd



Anbefalinger fra FLs omfangsrapport

5. Det er viktig at det tilrettelegges for at 
alle kan delta i friluftslivsaktiviteter

6. Gode og forutsigbare rammevilkår er 
avgjørende for å opprettholde og utvikle 
aktivitetstilbudet. 

7. Vi anbefaler at det vurderes sterkere 
samarbeid mellom friluftslivs- og 
idrettsorganisasjonene for å styrke og 
utvikle aktivitetstilbudet til barn.

Hentet fra: FL Rapport, Omfang av friluftsaktiviteter for 
barn og unge.

8. Allemannsretten, lett og trygg 

tilgang til naturområder og relevant 

tilrettelegging av disse er nødvendige 

forutsetninger for barn og unges 

friluftsliv i ferie og fritid



Forhold som påvirker suksessen til et tilbud

Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. 

(2020). Barn og unges friluftsliv. 

NINA Rapport 1801. Norsk institutt

for 

naturforskning.https://brage.nina.no/n
ina-xmlui/handle/11250/2652475

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652475


Faktorer som kan bidra til at flere får et godt 
friluftslivstilbud

→ Lavterskel: At tilbudet er lavterskel øker mulighetene for at 
hvem som helst kan være med. Tiltak: gratis eller lav 
deltakeravgift, ingen påmelding og lite krav om utstyr - eventuelt  
muligheter for å låne utstyr.

→ Markedsføring: målrettet og oppsøkende markedsføring til 
enkeltpersoner eller grupper. Informasjon via skoler, gjerne 
også i form av lapper heller en via elektroniske plattformer.

→ Gjennomføring: Tilbud til ulike aldersgrupper slik at tilbudet 
har en kontinuitet. Jobb over tid – gjennomfør selv om oppmøtet 
ikke er veldig stort til å begynne med. Inkluder 
aktiviteter/innhold som ikke krever spesielle forkunnskaper.

Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges
friluftsliv. NINA Rapport 1801. Norsk institutt for 
naturforskning.https://brage.nina.no/nina-
xmlui/handle/11250/2652475

Foto: Sunnmøre Friluftsråd 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652475


Faktorer som påvirker suksessen til et 
friluftslivstilbud
• Faktorer som påvirker opplevelse, og om barn og 

unge har det gøy

- Friluftsliv er gøy, prøve nye ting, lage noe

- Sosiale aspektet er viktig

- Balanse mellom frilek og organisert tid

- Medvirkning

• Faktorer som påvirker lystbetont læring av friluftsliv

- Erfaring og opplevelser utendørs

- Læreøkter og læringsdrypp

• Faktorer som påvirker naturopplevelse, 
- Kulisse/ tett samspill

- Voksne kan styre grad av naturkontakt

Foto: Oslo og Omland Friluftsråd



PROSJEKT: 

«Videreutvikle 
eksisterende suksessrike tiltak 
rettet mot barn og unge i 
pedagogiske institusjoner»



KARTLEGGING

Avdekke hvorfor noen lykkes, 

andre ikke 

- Suksessfaktorer 

- Barrierer



DETTE HAR VI GJORT:

▪ Sendt ut spørreskjema til alle 
skoler og barnehager

▪ Dybdeintervjuet 100 ledere og 
lærere som bruker naturen i 
skole, SFO og barnehage

▪ Kartlagt tilbud fra «eksterne 
aktører»

▪ Intervjuet ansatte i kommuner 
med satsinger

▪ Intervjuet ansatte i 
fylkeskommuner om satsinger
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VEIEN VIDERE

Videreutvikle eksisterende suksessrike tiltak:

Funn fra kartleggingen gir et viktig 
kunnskapsgrunnlag for alle involverte parter og 
er grunnlaget for det systematiske arbeidet 
videre

▪ Analysere funnene i samarbeid med 
universitet i Sørøst-Norge

▪ Dele funnene 

▪ Videreutvikle og iverksette målrettede tiltak



Ta kontakt med oss! 

Ragnhild Angard ragnhild@norskfriluftsliv.no
Ingrid L Wigestrand  ingridw@friluftsrad.no

mailto:ragnhild@norskfriluftsliv.no
mailto:ingridw@friluftsrad.no

